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Dokumentation från dialogmöte den 23 januari 2016 
 

Den 23 januari 2016 bjöds samtliga 108 organisationer som skrivit under Överenskommelsen 

mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn in till ett dialogmöte. Temat för mötet var 

”Hur kan vi skapa ett idéburet utvecklingscentrum för civilsamhället i Linköping kommun?” 

 

Ett idéburet utvecklingscentrum finns i några kommuner i landet och kan enklast beskrivas som 

ett Näringslivetshus för föreningslivet. Ett idéburet utvecklingscentrum ska tex kunna driva 

civilsamhällesfrågor, ge service samt ha lokaler. 

 

För att underlätta diskussionen och för att konkretisera vad ett idéburet utvecklingscentrum kan 

vara så besöktes mötet av Pia Svanqvist från Göteborgsföreningscenter som berättade om deras 

verksamhet (som man kan läsa mer om här i dokumentationen nedan och via www.gfc.se). På 

mötet presenterades även vad som skett sedan det förra dialogmötet samt resultatet från den 

enkät om ett idéburet utvecklingscentrum som skickats ut under hösten. Ytterligare en 

programpunkt var en workshop om ett eventuellt idéburet utvecklingscentrum i Linköping.  

Sammanfattning/slutsatser  
Diskussionen på mötet visar ett stöd för ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Samtliga 

workshopgrupper utom en svarade ja på frågan om ett idéburet utvecklingscentrum behövs i 

Linköping. De som svarade nej angav ändå att de delar som skulle kunna ingå i ett idéburet 

utvecklingscentrum (lokaler, administration, utbildning etc) behövs, men att just lokalfrågan 

snarare kan lösas via befintliga lokaler (vilket givetvis kan vara en idé, det ena behöver inte 

utesluta det andra). 

  

De flesta vill ha en modell för huvudmannaskap som påminner om den i Göteborg, dvs en 

huvudman som är oberoende av kommunen och som består av en ideell förening. Några påpekar 

att ett behov av stöd från kommunen (finansiellt men kanske även gällande annat inledningsvis) 

dock behövs.  

 

Linköpings kommun har, dels i och med överenskommelsen, dels i och med att en förstudie om 

ett idéburet utvecklingscentrum just nu är ett budgetuppdrag tydligt visat att kommunen ser ett 

värde i att det skapas ett idéburet utvecklingscentrum i Linköpings kommun samt att kommunen 

kan tänka sig att bidra till detta. Tex genom att skapa en plattform för att diskutera frågan. Från 

kommunens sida är det dock också av stor vikt att ett idéburet utvecklingscentrum blir oberoende 

och självständigt och att det är föreningsdrivet. På mötet var det ett antal föreningar som sa sig 

villiga att arbeta vidare med frågan, (se bilaga 4). Kommunen åtog sig att kalla samman dessa för 

en fortsatt diskussion. Drivet i frågan måste dock komma från föreningslivet. 

 

Frågor att följa upp: På mötet diskuterades föreningshuset Fontänen och den verksamhet och 

den föreningsservice som erbjuds där. Här behöver man forska vidare i hur ett idéburet 

utvecklingscentrum och Fontänen skulle kunna samarbeta. På mötet nämndes även att skapa en 

förening av föreningar för att arbeta med frågan om ett idéburet utvecklingscentrum, det ser 

kommunen mycket positivt på. Observera att förkortningen ”IUC” är varumärkesskyddad och 

bör ej användas. 

http://www.gfc.se/
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Vad har hänt sedan förra mötet? 
Den 5 oktober 2013 hölls det första dialogmötet i enlighet med överenskommelsen. Dessa möten 

ska egentligen hållas årligen, men 2014 beslutade kommunen att ställa in mötet pga val och 

majoritetsskifte. Mötet som hölls i januari 2016 var planerat att hållas i november 2015 men 

sköts upp i samråd med referensgruppen för överenskommelsen då planerat datum krockade med 

många andra föreningsaktiviteter. 

 

Under mötet 2013 bildades en referensgrupp av de föreningar som ville delta. Den gruppen 

träffas ett antal gånger per år för att diskutera aktuella frågor samt för att planera det fortsatta 

arbetet tillsammans med kommunen. Tex så var referensgruppen med och planerade mötet i 

januari samt med och tog fram enkäten om idéburet utvecklingscentrum. Referensgruppen är 

öppen för alla intresserade att delta! 

 

Sedan förra dialogmötet så har kommunen tagit fram föreningssidor på 

www.linkoping.se/foreningsliv samt ett föreningsregister. Båda dessa insatser var ute på remiss 

bland föreningslivet och det hölls ett särskilt dialogmöte om just dessa sidor med 

referensgruppen för överenskommelsen. På sidorna finns samtliga kommunala bidrag samlade 

samt annan information som kan vara bra för föreningslivet. Alla föreningar som vill kan 

registrera sig själva i föreningsregistret och uppmanas även att göra det för att 

intresserade Linköpingsbor ska kunna hitta er samt för att underlätta kommunens kontakt 

med er. Tycker man att registreringen är krånglig finns teknisk support att få via 

zzzkulfri@linkoping.se Hoppas att din förening är med! 

 

Enkät om idéburet utvecklingscentrum 
Under hösten 2015 skickades en enkät med frågor om hur föreningslivet i Linköping vill att ett 

idéburet utvecklingscentrum i Linköping skulle se ut. Enkäten skickades ut brett i föreningslivet 

och gick till 461 organisationer. Svarsfrekvensen blev trots flera påminnelser relativt låg – 34 

procent – vilket dock inte är ovanligt. Frågan är dock varför så många valt att inte svara? En 

förklaring kan vara att man inte är intresserad av ett idéburet utvecklingscentrum och att de 34 

procent som svarat således är de som är allra mest intresserade av ett idéburet 

utvecklingscentrum. En annan möjlig förklaring är att ett idéburet utvecklingscentrum är ett 

abstrakt och luddigt begrepp vilket gjorde enkäten svårtillgänglig. 

 

En fråga i enkäten rörde hur intresserad man var av att ha ett idéburet utvecklingscentrum i 

Linköping: 

 

  

http://www.linkoping.se/foreningsliv
mailto:zzzkulfri@linkoping.se


3 

 

 

Av diagrammet ovan framgår att 59 procent angett en 6 eller högre och alltså kan sägas vara 

intresserade eller mycket intresserade av ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Om det 

skulle vara så att de 34 procent som besvarade enkäten är de som är mest intresserade av ett 

idéburet utvecklingscentrum är detta ett ganska lågt betyg. Det kan ju dock även vara så att man 

har svårt att bedöma hur intresserad man är innan det är mer klart vad ett idéburet 

utvecklingscentrum i Linköping kommer att bli. 

 

På frågan om den egna organisationen skulle vara intresserad av att arbeta vidare med ett 

idéburet utvecklingscentrum svarar 30 procent ja. 48 procent är osäkra, vilket kan indikera att 

man vill ha mer information först. 

 

 
 

Gällande vad man helst skulle se i ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping så har flest svarat 

information och hjälp vid bidragsansökningar och var föreningen kan söka ekonomiskt stöd. 

Därefter att ha en mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra föreningar. Andra 

områden som lyfts i enkäten är stöd till utveckling av verksamheten, lokaler för möten, 

utbildningar och föreläsningar. 

 

Om Göteborgsföreningscenter (GFC) 
Göteborgs FöreningsCenter bildades 1995 och är ett kompetens- och utvecklingscenter för 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Göteborgsregionen. GFC's huvudsakliga 

uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete, att utveckla det frivilliga 

sociala arbetet och att informera om vad frivilligorganisationerna kan bidra med i samhället.  

GFC har cirka 90 medlemsorganisationer, bland annat föreningar, frivilligcentraler, kyrkliga 

organisationer, självhjälpsgrupper och telefontjourer. Tillsammans arbetar föreningarna med att 

hjälpa barn, ungdomar, kvinnor, missbrukare, funktionsnedsatta, patienter och anhöriga. Bland 

medlemsorganisationerna finns det stora organisationer med hundratal anställda till små ideella 

föreningar utan anställda. GFC ägs av medlemsorganisationerna som med hjälp av en vald 

styrelse, styr verksamheten. GFC fokuserar främst på att stödja små och nybildade föreningar 

som har små resurser medan de större medlemsorganisationerna bidrar med sin kompetens och 

kunskap. GFC växer hela tiden och fler organisationer blir medlemmar. Under de senaste åren 

har antalet medlemmar fördubblats. 
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GFC's roll är att utveckla det frivilliga sociala arbetet genom: 

 Att anordna utbildningar och nätverksträffar för medlemsföreningarna och andra 

intresserade 

 Att stödja nya initiativ inom frivilligområdet. Med annonser och artiklar uppmärksammas 

människor på de behov som finns och om möjligheten att göra en meningsfull insats som 

frivillig 

 Att medverka i och anordna utbildningar tillsammans med övriga sociala ekonomin, 

offentlig sektor samt universitet/högskolor 

 Att informera om frivilligt socialt arbete för att visa på de möjligheter och begränsningar 

som finns i frivilligarbetet. Påverka politiker och tjänstemän för att skapa bättre 

förutsättningar för föreningarna. 

 Att företräda föreningar i olika partnerskap, t.ex. Göteborgsregionens Sociala Ekonomi, 

Rådet för social ekonomi i Västra Götalandsregionen. 

 

Workshop om idéburet utvecklingscentrum 
Under mötet hölls en workshop om ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Deltagarna 

delade upp sig på 11 bord med ca fem personer vid varje bord. Efter 30 minuters diskussion så 

bytte samtliga utom en person bord och diskuterade i ytterligare 30 minuter. Den som satt kvar 

vid bordet berättade för de nya om hur diskussionen gått och de nya deltagarna fyllde på i 

diskussionen.  

Dokumentationen från workshopen återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

 

Utvärdering 
Efter mötet skickades en utvärdering ut via webbenkät. Enkäten gick ut till 47 adresser och 

besvarades av 34 personer. Detta ger på totalen ett bortfall på ca 40 procent av deltagarna (eller 

ca 30 procent räknat på de som fick webbenkäten). Sammanfattningsvis har de som svarat 

gett ett högt betyg till mötet. Moderatorn och inslaget från Göteborgs föreningscenter var de 

programpunkter som fick högst betyg. Ingen programpunkt fick ett lågt betyg, lägst betyg, strax 

under 4 i snitt, fick vad mötet betytt för samverkan med andra föreningar och samverkan med 

kommunen. 

 

Utvärderingen i sin helhet finns som bilaga 2. 
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Bilaga 1 – dokumentation från Workshop om idéburet utvecklingscentrum 
 

Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

  

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Att lära sig att få utvecklas, nya metoder 
Någon att ta kontakt med 
Ett utbyte av stödfunktioner – att ta och ge är viktigt 
Lokaler, bidrag, ansökningar, samarbete, utbildning, gemensamma 
föreläsningar 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 

En ideell förening som styr, demokratiskt 
Sälja tjänster till kommun, region, företag 
En mötesplats – fysisk – så att det finns en bas 
Bilpool för att alla ska kunna samlas 
Hjälp med bidragsansökningar 
Representanter från kommunen som berättar om hur ansökningar ska 
skrivas 
Försäkringar, utbildningar 
Lokaler för olika behov 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Anna Fjelltjärn – Östergötlands Läns Nykterhetsförbund 
? Valgren ? 
Agneta Ehason – IUF 
Kerstin Andersson – Demensföreningen 
Cecilia Gyllenberg – Bergfast ordförande, KOF 
Bengt.walla@sturefors.net, Grannsamverkan 
Kerstin Wettergren – SKPF 
Börje Johansson Hultabygdens kretsloppsförening 
Claes Moberg – Great Jazz Club 

 

JA NEJ 

mailto:Bengt.walla@sturefors.net
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Samordnare av lokal- och föreningstjänster  
Bara för föreningar inom överenskommelsen för att slippa ovälkommet 
besök 
 
 
 

Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

Ett hus kostar mycket, inte ett mitt i stan, hitta lokaler som redan finns hos 
föreningar 
Lägg till alla föreningars lokaler i föreningsregister med info om hur du kan 
hyra. 
Det viktigaste är att alla kan hitta lokaler 
Byta tjänster föreningar emellan – ex. revisor 
Blir ett underlag till hur stort behovet är. 
Kontaktperson för samverkan mellan föreningar. 
Billiga lokaler att hyra – konsertlokal 3-400 pers. 
Skådebanan har idag för kulturföreningar 
Kyrkan har gott om lokaler. 
Klurigaste frågan? Jobbigt att sköta ytterligare en styrelse, våra egna är 
tunga nog.  
Vore bra med försäkring. Många har dock centralt idag.  
 

Övriga kommentarer 

 

Oro att inte komma till skott – viktigt att det blir något människor är rädda 
för att vara med i en förening för de vet inte vad det innebär. Att kunna gå 
till en mötesplats kan vara första steget, bara att få träffa andra. 
 
Det får inte bli så att vissa sätter upp regler och gör allt åt andra. Det ska 
vara ett stöd inte så att någon gör arbetet åt föreningen. Vi ska lära oss och 
utvecklas och inte bli beroende. Allas ansvar.  
Fånga upp lösa nätverk, så att de också kommer med ex. tillsammanscafé. 
 
Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

 

Ny 

grupp: 

Ex hjälp 

med 

bokslut 
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Mötesplats, viss hjälp med utskick, utbildning etc 
Låna lokal 
Behov av kontorslokal 
Utbyte mellan föreningar Samverkan mellan generationerna 
Utnyttja befintliga lokaler typ Fontänen 
Kommunen som står för lokalen  
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 

Som liknande GFC 
Oberoende ideell förening 
Gemensam hemsida – länka mellan 
Föreningar kan visa sina resurser ex låna ut lokal 
Anställ samordnar 
Utsedd styrelse 
 
 

 

 

 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Ann-Mari Thor – Demensföreningen i Linköping 
Lill-Britt Rydberg – Bahai samfundet Lkpg 
Camilla Johansson – Brottsofferjouren 
J:Åkerö – RFSL – Linköping 
Pierre Vickström – Unga KRIS 
Ing Mari Irhede – Nattvandrarna 
Elmer Jansson – politiker (m) 
Ola Jonsson - Nykterhetsrörelsens scoutförbund Linköping 

Daniella Lind - Brottsofferjouren   

 

JA 
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Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

 
 

Övriga kommentarer 

 

Pga olika behov är det svårt att presicera vad vi behöver och vad vi vill ha 
Börja i en mindre skala för att utvecklas över tid  
Utnyttja varandras resurser – hjälpa varandra 
Enighet ger styrka 
 
Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

Ing-Marie Irhede – Referensgruppen  
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

 Behov av mötesplats även för organisationer som inte är direkt 
representerade i kommunen 

 Samverkan! 

 Gemensam ingång till hela föreningslivet – fysisk plats. Gör det 
enklare för föreningar att nå ut. 

 Möjlighet att bli starkare part gentemot offentlig sektor och näringsliv 
för att lyfta intressefrågor. 

 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 

 Olika former av mötesplatser, såväl fysiska som andra. 

 Kansli eller liknande 

 Verksamhetslokaler – billigt/gratis 

 Nätverk som gör att det är lätt att fråga vid behov av intresseförfrågan 
eller samarbetspartners till olika projekt, arbeten etc 

 Kontorsplatser 

 Använda tillgångar resurser inom etablerad social ekonomi som 
agerar lokalt och regionalt – SE UPP!? kan vara en part att arbeta 
vidare med. 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Margareta Öberg – Aktiv ungdom 
Lena Gunnarsson – BRIS 
Elmer Jansson – Moderaterna 
Kajsa Urge – Partnerskapet SE UPP & Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 

 

JA 
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 Likt GFC – fristående från kommunen – som huvudman. 
 

Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

 
 

Övriga kommentarer 

 

 Enighet, styrka och samarbete är bra och behövs. 

 Behov av webbportal 

 Borde vara naturligt att kommunen stötter utveckling av ett 
IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM men viktigt att social 
ekonomi har en särställning och oberoende gentemot offentlig sektor 
samt näringsliv.  

 Är föreningar – med föreningar 

 Stora föreningar kan hjälpa små 

 Vad är kommunen villig att bidra med i slutändan? 

 Studiebesök! GFC tex 

 Behov av att växa långsamt/växa i etapper. Kommer inte ske direkt 
men ska utvecklas med intresse och tid. 

 
Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

Kajsa Urge   Nordöstra Götalands scoutdistrikt/Partnerskapet SE 
UPP! 

 kajsa.urge@gmail.com 

 kajsa.urge@seupp.org 
 

mailto:kajsa.urge@gmail.com
mailto:kajsa.urge@seupp.org
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Huvudman är väldigt svårt 
Man måste brinna för detta. 
De som har suttit för länge i sina styrelse kan få ett alternativ syssla 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 
Behovet finns 

 Administration stötta föreningar 

 Lokaler en lokalbank 

 Volontärbyrå (jag vill aktivera mig med det här, finns det någon som 
vill ta emot mig)  

 
 

Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

- 
 

Övriga kommentarer 

 

 När förboendevalda avgår bör de stanna kvar i föreningar som 
kunskapsbank 

 Utnyttja de andra föreningarnas kunskap ex revisorer 
 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Gunilla Ragnarsson – IOGT-NTO 
Andreas Ardenfors – KD 
Bo Kindgren – Idrotten 
Sven Olof Karlsson – KFUM  
Kerstin Wettergren - SKPF  
 

JA 
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Ja service verksamhet/inte ett eget hus? Lokalförmedling. 
Bokförings kopieringsansvarig. 
Idén har vi i våra egna föreningar  
 
Kontakt organ.  
Hemsida 

 vilka tjänster 
kan olika 
föreningar 
erbjuda 
varandra. 

I stan kan finnas 
möjlighet till att 
hyra till enskilda 
träffar. 

Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 
Kommunen kan stå för husen (kan använda skola och 

förskola) även föreningarnas hus/lokaler 
 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Per-Åke Johansson – Hultabygdens kretsloppsför. 
Bengt.walla@sturefors.net för grannsamverkan@sturefors.net 
Anne-Maj Björnholm – Nykterhetsrörelsens scoutförbund 
Sonny Persson – Sverigedemokraterna  

 

JA 

Inget nytt hus mitt i stan 
Då är det NEJ 

mailto:Bengt.walla@sturefors.net
mailto:grannsamverkan@sturefors.net
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Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

Styrkan ligger i idéorganisationerna själva. 

 Lokalförmedling 

 Hemsida (kommunens) - lägga till lokalregister som man reggar själv. 
Har föreningen saker man kan erbjuda andra i tjänster så kan man 
själva det oxå (bokföring, föreningskunskap, teknik – bygga hemsida, 
hemsida, en studio att hyra ut mm) 

 
 

Övriga kommentarer 

 

Lokal inventering 
Vad finns? – vad behövs? 
 
Inte bara kontakt på ?.  
Ingen egen förening, men kommunen som sammankallande.. Med viss 
tvekan – föreningsråd (som administrerar, inte bedriver verksamhet) med 
anställda. (Verksamheten erbjuder vi varandra).  
Kommunen är hyresvärd.  
 
Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

Anne-Maj Björnholm  - Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 majsanLKPG@gmail.com  
 
Ungakris 

 ungakris@linkoping.se  

mailto:majsanLKPG@gmail.com
mailto:ungakris@linkoping.se
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Särskilt till stöd för mindre föreningar och även i stadens utkanter. 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 
Delat huvudmannaskap, t ex med Medborgarkontor och Föreningslivet, 
stadsdelsutvecklarna 

 Lokaler, utrustning 

 Administrativ hjälp 

 Generösa öppettider, nattcafé 

 Hur bildar man en förening 

 Gemensam arena, erfarenhets- och samarbetsutbyte 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Anna Ramén – Diakonicentrum 
Leif Tollén – Civilförsvarsförbundet FRG 
Kristina Bengtsson – Senioruniversitetet 
A-C (Stina) Söderlund – Linköpings guideklubb (Linköpings 
Soroptimistklubb) 
Anna-Lena Lindkvist - Resurspoolen 

 

JA 
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Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

 
 

Övriga kommentarer 

 

Hur locka ungdomar? Nysvenskar? 
 
Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

 

A-C (Stina) Söderlund – Linköpings guideklubb (Linköpings 
Soroptimistklubb) 

 stina@soderlund.info 
Leif Tollén – Civilförsvarsförbundet 

 Leif_tollén@hotmail.com 
(Anna-Lena Lundkvist är redan med i Referensgruppen) 
Anna Fjelltjärn – Östergötlands Länsnykterhetsförbund 

 Anna_charlotta76@hotmail.com  
 
 
Andra omgången (efter bordsbyte): 
 
Utmaningar: Vilka ska vara huvudman? Hur locka ungdomar och 
nysvenskar? 
 
Kan man hitta ambassadörer som ”turnerar” runt i föreningslivet för att hitta 
olika verksamheter? 
Globala veckan som ”koncept” för att många kan göra olika saker för 
allmänheten. 
Att bredda föreningslivets ”öppna ingång” kanske att hitta nån form av 
fadderskap för att lära upp så att man blir inkluderad. 

mailto:stina@soderlund.info
mailto:Leif_tollén@hotmail.com
mailto:Anna_charlotta76@hotmail.com
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

JA för att: Mindre föreningar med behov av stöd och hjälp. Att föra samman 
föreningar och människor som annars inte träffas ”TVÄR-
föreningssamarbete”. Större föreningar eller erfarna styrelsemedlemmar 
kan agera faddrar till yngre, nya föreningar. 
 
Är lokal i stan nödvändigt? Hjälp oss nyttja varandras lokaler. Tex genom 
lokalregister?  
 
Gör ett projekt av uppstarten av ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM 
så finansieras anställning/projektledning i början och under uppbyggnad.  
 
Kontorstabell likt det för unga företagare där man för billig peng hyr kontor 
och kan boka större lokaler. 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 
Huvudman bör vara kommunen inledningsvis för att strukturera och bygga 
upp verksamheten samt ta ekonomiskt ansvar som mindre föreningar inte 
kan/vågar.  

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Maria Moraes – MP 
Willy Joelsson – Visions pensionärsförening 
Claes Moberg – Great Jazz Club 
Ola Jonsson – Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 

JA 
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IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM skulle vara en mötesplats för 
präglad av mångfald. En plats för utveckling, stöd och rådgivning. 
Det är bra att börja verksamhet på en plats där det finns möjlighet att växa, 
expandera och utvecklas. 
 

Försäljning av olika produkter med intäkter till föreningar, t ex något man 
skapat eller rosa-bandet liknande – café, second hand.  

 
Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 
 
 

Övriga kommentarer 

 

Engagerade medlemmar och styrelsemedlemmar har oftast fullt upp och 
lite med tid för övrigt engagemang. Man måste känna att man ”får” något i 
utbyte för det man lägger ner på IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM. 
Vad är syftet för stora, självständiga och välfungerande organisationer med 
IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM? 
Enkäten som skickades ut var svår att förstå och hade frågor som var 
svåra att svara på.  
Hjälp att rekrytera/hitta/hyra ordförande eller kassör t ex många föreningar 
har svårt som det är att fylla styrelseplatser. 
Man måste känna att ett engagemang i IDÉBURET 
UTVECKLINGSCENTRUM ger något tillbaka. Hur lång tid tar det till elt 
IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM finnas tillgängligt och på riktigt. 

 

Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

Willy Joelsson – Visions pensionärsförening 
Maria Moraes – MP  



18 

 

Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

      NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Börja i liten skala. Testa och utveckla efterhand.  
Samordning behövs mellan föreningar. Kanske starta det som ett projekt? I 
tex 3 år. Då får vi tid att undersöka vidare vilka behoven är 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 
Ett kansli/en anställd samordnare. Fristående från kommunen. Ekonomiskt 
stöd från kommunen. Göteborgsmodellen med egen organisation. 
 
Det vore bra med ett register över lokaler som är tillgängliga att hyra 
tillsammans med föreningsregister.  
 

Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

Nätverksmöten, typ Föreningsmässan 
 
 

Övriga kommentarer 

 

Viktigt med samarbete med lokala jourrådesföreningen 
 

Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-post: 

 

 Irina Mychkovskaja Irimy446@yahoo.com  

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Birgitta Rydhagen – Ansvarig politiker (MP) 
Irina Mychkovskaja – Aktiv Ungdom 
Daniela Lind Brottsofferjouren i Linköping 
Börje Johansson – Hultabygdens Kretsloppsförening 
Marcus van Brygga – Unga KRIS 

 

JA 

 

 

mailto:Irimy446@yahoo.com
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

     JA NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Vi tycker att kommunens skolor skulle kunna utnyttjas bättre för detta 
ändamål. Däremot är det värdefullt med det nätverkande som äger rum på 
den typ av möten vi haft idag.  
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 

 

Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

 
Övriga kommentarer 

 

Vad vi behöver: 

 BRIS – Nätverkande med andra organisationer 
– Lokaler: kontor, mötesrum 
– Administrativ support 

 Scouterna – Hjälp med marknadsföring 
– Lokaler för möten (plats för 30 barn) 
– Lokaler för materialförråd 
– Smidig rapportering för kommunbidrag 

 Om IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM – Flera lokaler 
distruberade över kommunen? 

– Använda Fontänen mer? 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Henrik Lindståhl – Hanekinds Scoutår 
Margareta Ådegren – Valla Scoutår 
Eva Sjöberg – BRIS reg. Öst 
Lars-Uno Elwingsson – Veteranklubben SAAB 
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

     JA NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Större lokal för lättare kontakter och möjligheter till samverkan. 
Kanslisupport. Hjälp med bokföring utskick. 
Utbildning för förtroendevalda. T ex för ordförande, kassör 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 

 Huvudman är lämpligtvis en förening som stöds av kommunen. 

 En organisation sammansatt av representanter från olika föreningar 
som driver verksamhet. 
 

Om ”nej”, vad skulle vi kunna göra istället för att stärka föreningslivet? 

 

 
 

Övriga kommentarer 

 

Arja föreslår att man istället utvecklar Fontänen. 
 
Vill du vara med i ett eventuellt fortsatt arbete? Skriv namn, förening och e-

post: 

 

  

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Marie Gustafsson – Östergötlands Länsnykterhetsförbund 
Ulrika Cederberg – Skådebanan 
Annika Appel – Svenska kyrkan 
Stefan Kvist – Johannelunds Scoutår 
Arja Röstlund – Pensionärsföreningen sisu (finsk) 
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Idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 
Workshop 23 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping? 

 

     JA NEJ 

 

Om ”ja”, varför? Om ”nej”, varför inte? 

 

Lokalmöjligheter för småföreningar 
Träffa flera föreningar för samverkan 
Något samarbetsforum mellan föreningar 
 
Om ”ja”, vad skulle ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM innehålla, 

och vem skulle vara huvudman? 

 

Mötesplats (möjlighet att träffa andra) marknadsföring 
 
Huvudman ?? (kanske en förening) 
 
 

Deltagare i workshop (namn och förening): 
 

Sureyya Kurdi - (S) 
Pia Svanqvist – Götebrogs Föreningscenter 
Hans Wester – KFUM, Linköping 

Asima Skopo – Byrån mot diskriminering i Östergötland 
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Bilaga 2 - Utvärdering 

Utvärdering dialogmöte 23 januari 2016 
 

Den 23 januari 2016 hölls ett dialogmöte i enlighet med överenskommelsen på Fontänen i 

Linköping. 

 

Samtliga 108 föreningar som skrivit under överenskommelsen bjöds in till mötet och av dessa 

anmälde sig 55 personer från ett 40-tal föreningar. Deltog gjorde även nio politiker (dessa har ej 

deltagit i utvärderingen).  

 

Efter mötet skickades en utvärdering ut via webbenkät. Enkäten gick ut till 47 adresser och 

besvarades av 34 personer. Detta ger på totalen ett bortfall på ca 40 procent av deltagarna (eller 

ca 30 procent räknat på de som fick webbenkäten). Enkäten bestod av tio frågor varav nio var att 

betygsätta olika delar av mötet efter en femgradig betygsskala (1=sämst och 5=bäst) samt en 

öppen fråga. Till samtliga frågor gavs möjlighet att kommentera sitt val. Nedan redovisas 

resultatet av enkäten. 

 

Sammanfattningsvis har de som svarat gett ett högt betyg till mötet. Moderatorn och inslaget från 

Göteborgs föreningscenter var de programpunkter som fick högst betyg. Ingen programpunkt 

fick ett lågt betyg, lägst betyg, strax under 4 i snitt, fick vad mötet betytt för samverkan med 

andra föreningar och samverkan med kommunen. 

 

Första frågan löd ”Vad ger du dagen för helhetsbetyg?” 

 
Dialogmötet får ett gott helhetsbetyg där de flesta ger dagen 4-5 i betyg och ingen sätter sämre 

än en trea. Ett genomsnitt ger 4,1 i betyg. 

 

I kommentarerna (samtliga kommentarer går att hitta som bilaga) anges att mötet upplevdes som 

välorganiserat med duktiga aktörer och med ett bra samt relevant innehåll. 

 

Fråga två var en öppen fråga där deltagarna fick ange det sämsta och bästa med mötet. Här är 

det fler som anger många positiva saker med mötet och få eller inga negativa. Tre saker lyfts 

som positiva av många som svarat och det var att få ett exempel från Göteborg, att få träffa andra 

föreningar och kommunen samt att moderatorn var mycket bra. Det är lite svårare att lyfta fram 
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trender i vad som ansågs vara dåligt, men ett par stycken nämner att tiden var knapp samt att 

tidshållningen inte alltid höll. Några nämner även att de gärna hade sett fler (föreningar) på plats. 

 

Fråga tre var återigen en betygsfråga ”I vilken utsträckning anser du att dagen har varit positiv 

för samverkan mellan idéburen sektor och kommunen?” I snitt ges betyget 4,0 och de flesta ger 

dagen en fyra eller en femma i betyg. I kommentarerna anges att det alltid är positivt att träffas 

och att det är bra att kommunen tar initiativ till det. Vissa anger att resultatet snarast återstår att 

se. 

Lite sämre betyg – 3,5 – får fråga fyra ”I vilken utsträckning anser du att dagen har varit 

positiv för samverkan mellan din och andra föreningar?” De allra flesta kommentarer är dock 

positiva och handlar om att det är viktigt att få kontaktytor, lära känna och få information om vad 

andra gör. Kanske kan det lite sämre betyget förklaras av att tid för mingel och utbyte enbart 

fanns i paus och inte var schemalagd? Kan vara bra att ta med sig inför kommande möten. 

 

Fråga fem rörde hur man upplevde information och inbjudan innan mötet och här angav 

samtliga utom två högsta eller näst högsta betyg vilket ger ett snitt på 4,3. 

 

Fråga sex var om vad man ansåg om moderatorn och här var många, så som nämnts tidigare, 

mycket nöjda, i snitt fick Angeli Sjöström Hederberg 4,5 i betyg: 

 

 
 

I kommentarerna kan utläsas att man uppfattade Angeli som kunnig, påläst, professionell och att 

hon höll ihop dagen på ett mycket bra sätt. Några få anmärkte på att den inledande övningen 

upplevdes som lite fånig. 
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Fråga sju rörde vad man ansåg om föreläsningen från Göteborgs föreningscenter och även den 

gavs ett högt betyg, i snitt 4,3: 

 

 
 

Presentationen upplevdes som väl genomförd och relevan samt att det var väldigt värdefull 

information som lyftes fram. Som negativt lyftes att inte alla frågor fick svar, kort om tid samt att 

det finns stora skillnader i storlek mellen Linköping och Göteborg som behöver betänkas. 

 

Fråga åtta löd ”Vad anser du om workshopen kring idéburet utvecklingscentrum?” och den fick 

4,0 i snitt. Från kommentarerna framgår att det även efter workshopen fortfarande känns osäkert 

kring framtiden för ett idéburet utvecklingscentrum och att det var därför som ett lite lägre betyg 

har angetts. Något som speglar det faktiska utfallet. Några anmärkte dock även på formen att 

anteckningarna inte fördes på ett korrekt sätt vid alla bord tex.  

 
 

Fråga nio om hur man uppfattade informationen från kommunen fick 4,1 i snittbetyg och de 

flesta hade angett 4-5. 
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Den sista frågan rörde hur man upplevde lokalen, maten och fikat och här var de allra flesta 

nöjda. Frågan fick 4,4 i snitt: 

 

 
 

Av kommentararna framgick att deltagarna gillade tekniken, logistiken och lokalen i allmänhet. 

Flera kommenterar att maten och fikat var bra medan några få var missnöjda med bristen på 

diabetesfika på eftermiddagen (vilket dock inte hade efterfrågats vid anmälan). 
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Bilaga 3 – Kommentarer till utvärderingen: 
 
Fråga 1: 

Inledningen lite för "långdragen"  

genomtänkt, välorganiserat, proffsigt, intressant  

Bra att vi fick cirkulera i olika grupper vid grupparbetet. Lagom långa föredrag.  

Bra helhetsbild  

Genomtänkt struktur, bra föreläsare/inspiratörer  

Mycket bra moderator  

Tyckte att Angelina var mycket duktig och intressant forskning på slutet.  

Råd: kartlägg behoven innan ni investerar i en lösning. Flera föreningar önskade hjälp med administrationen, men 

som jag tolkade vill man knappast ha det på bekostnad av de bidrag man får idag. Jag kände heller inte av någon stor 

lust hos deltagande föreningar att administrera och driva ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM utöver den 

insats man lägger ner i den egna föreningen. Det bestående intrycket av beskrivningen vi fick från Göteborg är att 

man där skapat en mycket komplex organisation, vilket i sig kan förbruka mer kraft än vad den frigör, sett till nyttan 

för medlemmarna/brukarna i de enskilda föreningarna. Håll det enkelt.  

Bra organiserat.  

bra föreläsare och moderator, bra med cafémetod  

Mer stunder av mingel. Det är i minglet det händer. Det är då orden byts o idéerna kommer.  

Bra med cafe samtal då alla kunde komma till tals.  

Helt ok med föreläsning och bords diskussioner. Bra att träffa nya människor.  

Bra att träffa andra föreningar och se var vi kan mötas.  

Dugliga aktörer  

 

Fråga 2: 

Att det var lång tid att diskutera  

Vittnesbörd från Göteborg. Se ovan under 1.  

att en proffs var moderator och att en huvudperson från Göteborg delade med sig deras erfarenheter var det bästa  

det vi diskuterade var hur vi på bästa sätt kan stärka oss själva och därmed idéburen sektor. Mötesplatsen är här 

central. Hur den ska utformas och var den ska ligga, centralt eller runt om i bostadsområdena. Det ena utesluter inte 

det andra, inte heller elektroniska anslagtavlor som komplement. Att vi fick möjlighet att genomlysa olika alternativ 

var det bästa. Likaså att vi fick ta del av Göteborgsexemplet och hur man där organiserat sig, var värdefullt. Att så 

många var på plats och att ansvariga politiker satt med i samtalsgrupperna var också utmärkt. Att nu också komma 

med en negativ kommentar vore futtigt.  

Bra kunnig moderator, lagom tid till samtal med övriga deltagare.  

Bäst var blandningen av organisationer och frågor. Sämst var "leken om skon" och att de där gruppdiskussionerna 

inte riktigt knöts ihop mellan borden  

Bästa Göteborgs föreningscenter Sämsta Inspirationspasset  

Bra med diskussioner i blandade grupper.  

Vi tar små steg framåt för att göra bra saker för att idéburen sektor ska kunna göra det vi är bra på  

Att få träffa andra föreningsmedlemmar.  

Att hoppa runt i grupper var bra, det sämre var att sitta stilla och lyssna med väldigt korta pauser innan lunchen.  

Bästa- moderator Angeli Sjöström Hedergren Sämsta- kommer inte på något riktigt dåligt. Det var välorganiserat 

men lite förvirrat précis som det ska vara vid inledande diskussioner.  

Att få höra hur de arbetat i Göteborg  

Det bästa att så många föreningar kom till mötet. Det sämsta att det inte fanns etniska föreningar 

ex.romska,somaliska...  

Angelina var bra och möjligheten att träffa andra. Sämsta? vet inte riktigt  

utmärkt moderator / inget var "sämst"  

Bäst: möta övriga föreningsmänniskor i Linköping Sämst: Det är fortfarande oklart om idéburen sektor och 

kommunen förstår varandras behov.  

Många trevliga informella diskussioner. Intressant att höra vad som hänt i Göteborg.  

Diskussionerna om huvudmannaskapet bra. Sämst ??  

Bästa: föredragen om GFC samt cafédiskussionerna. Sämst: alla irrelevanta frågor som ställdes när tiden kunde 

utnyttjats till frågor som kunde lett oss framåt  

Sämsta: För få mingelstunder. Bästa: Att det var många eldsjälar på samma plats. Och inledningen. Med skon menar 

jag. Skitbra. Och projektorerna. Att man kunde följa med så bra. Att Göteborg var med. För nu har jag bildat mej en 

uppfattning om vad jag vill ha.  

Engagerade deötagare det nästa Ddet sämsta fär liten.tid  

Moderatorn var bäst. Sämsta att inte fler föreningar medverkade.  
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Alla var delaktiga. Inget diabets alternativ till kaffet.  

Det som framkom var att många har samma bekymmer. Lokaler, adm och svårt att rekrytera förtroendevalda. Som 

alltid läggs mer tid på vad alla känner till och mindre tid över hur man ska hitta lösningar på problemen  

Möten med andra föreningar. Angeli Sjöström Hederberg, bra moderator Pia Svanqvist, intressant info om GFC  

Bra att träffa andra och jättebra att få ett konkret exempel, Göteborg.  

Intressant att höra hur man gör Göteborg  

Positivt att träffa andra föreningar. Tiderna hölls lite dåligt.  

 

 

 

Fråga 3: 

Svårt att säga idag, det visar sig senare  

Bra att politiker är med man får en närmare kontakt genom att mötas personligen , bra tillfälle att framföra tankar  

Det är alltid nyttigt att träffas! Närverk behövs i alla sammanhang.  

Vi fick bättre klarhet i vad vi vill och vad vi har gemensamt.  

Alla sammankomster är positiva då de betyder en önskan om samverkan.  

Att det är kommunen som tar det initiativet samverkan.  

Ja, det beror väl lite på vad det är som kommer ut av dagen. Så det inte bara blev en dag då man hade trevligt och 

pratade lite.  

Exakt vad det är vi samverkar kring känns fortfarande oklart.  

Att få ansikten och att ha pratat med varandra personifierar kommunen politikerna och föreningarna.  

Svårt att veta eftersom det är ungefär samma föreningar som är aktiva hela tiden.   

Det känns som att kommunen vill men det finns inget som framkom om vad kommunen skulle kunna hjälpa till med 

för att bevara engagemanget hos den idèburna verksamheten  

Vi upptäcker att kommunen är seriös i frågan  

 

Fråga 4: 

Fler kontakter allmänt  

Rotationen av deltagare mellan borden blev någon form av speeddating som för min egen del resulterade i början till 

två konkreta projekt. I sig ett uttryck för vad möten betyder, så som de spontant kan uppstå i ett fysiskt rum.  

Bra tillfälle att mötas på neutral plan och diskutera allmänna frågor runt föreningslivet. Kontakttillfällen för framtida 

samarbete  

Genom att möta andra föreningar väcks tankar om hur man kan samarbete.  

Att få höra hur andra har det i föreningarna är alltid bra. Få tips av varandra fast vi hann kanske inte så mycket just 

med det  

Bytte visitkort med flera intressanta personer och fick än mer uppslag på framtida samarbeten  

Vid det tillfället fick vi ett möjligt samarbete med en annan förening.Bra att veta vilka föreningar finns.  

Fick kontakt med några som jag tror vi kommer kunna ha ett utbyte av varandra.  

Det var bra att få veta vilka andra ideella verksamheter som bedrivs i Linköping.  

Knöt tre nya kontakter. Tjänster o gentjänster ger samarbete och vi kör igång samverkan tidigare och lär därmed 

känna varandras styrkor.  

Samverkam är nödvändigt för att.aöla.ska.kunna.utvecklas  

Bra att kunna informera dom andra om vår verksamhet.  

Får höra lite om vad man gör på andra håll och vilka problem man brottas med  

Fråga 5: 

Karin har informerat sååå många gånger och frågat och diskuterat om det...  

Våra olika utgångspunkter och förväntningar på dagen hade varit svåra att undvika utan att styra alltför mycket. 

Ibland är det bra att vara förvirrad för då är man mer öppen för andras idéer och input.  

Det var tydlig och bra info i inbjudan  

Bra och utförlig information,många påminnelse mail,bra.  

Tyvärr hade vi inte sett någon inbjudan. Såg av en händelse på nätet.  

Bra att kunna läsa igenom handlingarna innan.  

Vi har påmints kontinuerligt sedan oktober  

Fråga 6 

hon höll igång publiken på mkt bra sätt  

lite för lång inledning, hade varit bättre att diskutera mer med "göteborgsdamen"  

kunnig, trevlig, självsäker, proffsig   

Framförallt i den avslutande betraktelsen om frivilligorganisationernas särart och att den utgjorde ett värde att 

renodla och bevara.  

Det där med skon var som sagt lite fjantigt!  

Höll ihop dagen på ett väldigt bra sätt. Styrde upp dagen så inläggen inte blev för långrandiga  
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Bästa moderatorn jag varit med om. Följsam, uppmärksam och vågade sätta gränser när personer svävade ut. Hjälpte 

till att hålla diskussionen på spåret med genomtänkta frågor. Toppbetyg!  

Mycket kompetent och drivande.  

Mycket bra hade varit en annan klänning. Låter det knasigt? Jag skojar inte. Min ADHD gick igång på mönstret. 

Hade svårt att titta på henne. Annars var hon lagom skarp att våga bryta o lyfta.  

Kunnig praktisk och teoretisk erfarenhet  

Bra i sista delen.  

Hon verkar ha erfarenhet  

 

Fråga 7: 

Mycket viktig information presenterad på ett bra sätt  

Konkret utifrån de villkor Göteborg hade att tackla. Alla städer har sin egen problematik, men ska man hantera den 

gäller bara ett engagerat arbete framåt.  

Gav svar på många av de frågor vi undrar över, bra kunskapsbank att kontakta .  

Det var lite luddigt; hur fick man ekonomin att gå ihop, det verkade vara många nivåer,  

Bra med exempel på hur den sortens verksamhet/organisation kan fungera. Synd med tidsbrist. Jag hade gärna hört 

mer om hur själva framväxten hade gått till, hur man marknadsfört sig bland föreningar/organisationer, 

svårigheter/utmaningar o.s.v. Mer av en processbeskrivning snarare än hur verksamheten fungerar idag. För oss är 

uppbyggnaden mer intressant. Finns det utvärderingar gjorda t.ex. eller medlemsundersökningar? vad har man slutat 

göra i GFC... och varför? Vad borde man aldrig gjort?  

Man måste respektera storleksskillnaden mellan Göteborg och Linköping.  

Hade nog velat haft ett par aktörer till med därifrån. Kommunens rep. Och en föreningsrep som inte var anställd.  

Viktigt att tänka på att dom hållt på länge och är en större stad. Det tar tid att bygga upp en sådan verksamhet.  

Överraskande stor verksamhet, som hållit på länge dessutom  

 

Fråga 8: 

Bra idé, men mycket osäkerhet, försiktighet bland deltagare i mina grupper  

Tar alltid tid att diskutera sådana här stora ämnen , men det känns ändå som att vi kommer en bit på väg och att de 

mest intresserade engagerar sej fortsättningsvis  

Det knöts inte hop ordentligt mellan borden; en antecknade ordenligt vid ett bord, men det följdes inte upp på något 

sätt vid nästa bord.  

Formen fungerade bra. bra med inledande instruktioner och "utmaningar" av Angeli angående egen rolltagning.  

Under den fundamentala osäkerhet som råder kring vad IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM egentligen är 

tänkt att vara, var det märkligt att börja arbetet med frågan Ska vi ha ett IDÉBURET UTVECKLINGSCENTRUM 

Ja/Nej.  

Vår grupp hade rätt olika åsikter, varför det kanske är svårt att få en bra helhetsbild.  

Liiite för stora ämnen för att landa på så kort tid.  

Viktigt att alla får komma till tals!  

Bra att vi var i mindre grupper och bytte deltagare  

Viljan var god även om vi inte kom fram till något entydigt  

Mycket olika åsikter. Vissa personer tycker att man ska tycka som dem. Vi tyckte att alla har rätt att framföra sina 

åsikter även om man inte tycker som vissa.  

 

Fråga 9: 

Det var tydligt att kommunen kan hjälpa till att forma ett föreningshus, men inte göra jobbet  

Vi känner att kommunen är en medpart .  

Det är suveränt att få en uppföljning från tidigare möten och höra hur många trådar som dras i. synd bara att 

svarprocenten på enkäterna verkar vara dålig!  

Det är förståeligt att kommunen nu inledningsvis tar en mera passiv roll och möjliggör möten snarare än styr.  

Känns dom kommunen pratade utifrån ett mer lyssnande perspektiv än jag är van vid.  

Vi vet sedan länge hur energisk och hängiven Karin är. Birgitta var ett nytt ansikte och hon verkar bra insatt 

 

 

Fråga 10: 

Bra att kunna flytta över till de "små" runda borden.  

Lokalen passade jättebra, lagom stor och varm. lunchen får godkänt, inte mer, det kunde ha varit godare och lite mer 

fantasifullt, fikat var bra  

En gammal vagnshall, fortfarande spartanskt inredd. Men hur väl passade den inte vår dag. Två projektionsskärmar 

gjorde det möjligt att sitta både som till konferens och i mindre samtalsgrupper runt bord. Så smidigt att det gick att 

ordna! Inte heller maten var märkvärdig. Det märkvärdiga var att den var både god och frikostigt tilltagen. Kaffe och 

tilltugg ska också berömmas. Aldrig en termos som saknade innehåll. Seviceinriktat till max!  
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Lagom stor för gruppen , att vi även kunde använda till gruppsamtal utan att störas av varandra. Smidigt ordnat med 

mat och fika.  

Fontänen är en mycket bra lokal, med helt OK mat och fika!  

Bra att kunna fika och även äta i samma lokal.  

Väldigt bra lokal, mat och fika  

Användarvänlig lokal, sympatisk lokalansvarig på plats (verkligen pluspoäng att han var med!), god och riklig 

mat/fika, förvånansvärt lite tekniskt strul= toppen!  

Helt ok!  

Överraskande god lunch! Gottegrisen var belåten med biskvin till fikat, men karriäristen hade gärna sett frukt.  

Det var lite svalt i lokalen.  

Superbra ordnat. Kunde funnits kaffe framme hela tiden. Men det är en petitess.  

Mat och fika var bra!  

Diabetesalternativ till kaffet saknades.  

Fungerar utmärkt för den här typen av möten. Jag åt den vegetariska maten och den var god.  

Kunde inte göras bättre. Lokalen var ju även intressant som en första samlingsplats för IDÉBURET 

UTVECKLINGSCENTRUM:s stödfunktioner  

Maten var bra men vi saknade frukt till eftermiddagsfikat.  
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Bilaga 4 – de som vill arbeta vidare med ett idéburet utvecklingscentrum i 

Linköping 

 
Ing-Marie Irhede Nattvandrarna ?? 

Kajsa Urge Se upp/ Scouterna 
Kajsa.urge@gmail.com; 
kajsa.urge@seupp.org 

Anne-Maj Björnholm Nykterhetsrörelsens scoutförbund majsanLKPG@gmail.com 

?? Unga-Kris ungakris@linkoping.se  

A-C (Stina) Söderlund  
LKPG Guideklubb/LKPG 
Soroptimistklubb 

stina@soderlund.info  

Leif Tollén Civilförsvarsförbundet leif_tollen@hotmail.com  

Anna-Lena Lindkvist Resurspoolen anders.lindkvist.idea@hotmail.se 

Anna Fjelltjärn  Östergötlands Länsnykterhetsförbund anna_charlotta76@hotmail.com  

Willy Joelsson Sitter i referensgruppen willy.joelsson@gmail.com  

Irina Myckovskaja Aktiv ungdom Irimy446@yahoo.com 

Gunilla Ragnarsson IOGT-NTO gunilla.ragnarsson@swipnet.se 

Anders Lindkvist Rädda barnen anders.lindkvist.idea@hotmail.se 

Agneta Eliasson Internationella kvinnoföreningen eliason.agneta@gmail.com  

 
Vill du vara med? Hör av dig till karin.linkhorst@linkoping.se!  
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